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АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА

Е-декларування доходів та майна 
чиновників 

Система електронних конкурентних 
публічних закупівель ProZorro

Спеціалізована 
антикорупційна 
прокуратура  

Агентство з розшуку 
та менеджменту 
активів (АРМА)  

Національне
агентство з питань 
запобігання корупції 

Національне
антикорупційне 
бюро України

СТВОРЕНО СИСТЕМУ НОВИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ:

Реалізація антикорупційних заходів 
Плану дій візової лібералізації з ЄС

Відкриття державних баз даних про 
власників нерухомого майна,
земельних ділянок та транспортних 
засобів

Підзвітність партійних фінансів

Розкриття інформації про 
кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи

МЕДІЙНА РЕФОРМА

Запуск Суспільного
мовлення 

МУНІЦИПАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Нові правила паркування
транспортних засобів

СУДОВА РЕФОРМА

Започатковано очищення судової 
системи від недоброчесних суддів, 
зокрема через роботу Громадської 
Ради доброчесності

Вищий антикорупційний суд 

ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Створено Державне бюро роз-
слідувань для розслідування 
злочинів високопосадовців

Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісіїя прокурорів

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

Запроваджено інститут
конституційної скарги

ВИБОРЧА РЕФОРМА

Проект Виборчого кодексу 

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ
І ВРЯДУВАННЯ

Запроваджено електронні
звернення і петиції

Е-дата – відкритий портал для 
контролю за використанням 
публічних коштів 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Запровадження стандартів 
НАТО 

Соціально-правовий захист 
ветеранів
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ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ

Конкурсне призначення держав- 
них чиновників, розмежування 
політичних та адміністративних 
посад у владі, створення 
директоратів в міністерствах

Передання закупівлі ліків до 
визнаних міжнародних організацій

Засуджено тоталітарні режими і 
відновлено історичні назви понад 
300 населених пунктів

Вільний вибір громадянами 
сімейного лікаря

Програма Доступні ліки

Державне визнання учасників 
боротьби за незалежність України 

Розширено доступ до публічної 
інформації

Відкрито доступ до архівів ра-
дянських репресивних органів

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА КУЛЬТУРА

СМС-благо-
дійність без 
сплати податків

Конкурсне призначення 
керівників закладів культури

Створення 
молодіжних 
центрів 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Об’єднання територіальних 
громад, розширення їх фінансових 
та управлінських можливостей 

Створення ЦНАПів та передача 
адміністративних послуг на 
місцевий рівень

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ

Зниження базової ставки ЄСВ 
до 22% 

Електронна система
адміністрування ПДВ, яка 
суттєво обмежила діяльність 
конвертаційних центрів 

Середньострокове бюджетне 
планування

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Європейська система оцінки впливу 
на довкілля для започаткування
господарської діяльності з відкри-
тим електронним реєстром

ОСВІТА І НАУКА

Автономія закладів 
вищої освіти 

Запущено електронний реєстр 
відшкодування ПДВ, що ліквідувало 
корупцію при відшкодуванні

Нова українська 
школа

ЕНЕРГЕТИКА

Програма «Теплі кредити» 

Створення Фонду енерго-
ефективності та комерційний
облік комунальних послуг 


